
О К Р Ъ Ж Е Н   С Ъ Д – Я М Б О Л 
 

ЗАПОВЕД 
 

№ 237 

 

27.03.2020 година 

 

гр. Ямбол 

 

 На основание чл. 86, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт, във 

връзка с обявеното от Народното събрание на Република България на 

13.03.2020 г. извънредно положение и в изпълнение на решение на 

Съдийската колегия на ВСС от извънредно работно заседание на 

26.03.2020 г, решения на Съдийската колегия по Протоколи №№ 

9/15.03.2020 г. и 10/16.03.2020 г. и мои Заповеди №№ 227/16.03.2020 г. и 

229/18.03.2020 г.,  

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

1. До прекратяване на извънредното положение на територията на 

страната, с оглед ограничаване на достъпа до съдебните сгради с цел 

опазване живота и здравето на гражданите, служителите и магистратите  

ДА ПРОДЪЛЖИ изпълнението на мерките взети с решения на 

Съдийската колегия по Протоколи №№ 9/15.03.2020 г. и 10/16.03.2020 г. 

и посочени в мои Заповеди №№ 227/16.03.2020 г. и 229/18.03.2020 

година. 

 

2. До прекратяване на извънредното положение на територията на 

страната, освен делата посочени в мои Заповеди №№ 227/16.03.2020 г. и 

229/18.03.2020 г., ДА СЕ РАЗГЛЕЖДАТ и: 

 - дела по чл. 225, ал. 6 от НК; 

 - дела по чл. 326, ал. 2 от НК. 

  

 3. До прекратяване на извънредното положение на територията на 

страната, след разрешение на председателя на Окръжен съд – Ямбол, ДА 

СЕ ИЗВЪРШВАТ административни услуги, администриране и 

разглеждане и на други дела извън тези по т. 2, които имат спешен и 

неотложен характер. 

  

 Заповедта да се обяви на всички съдии и съдебни служители чрез  

папка „Административна дейност” – за изпълнение. 

 Заповедта да се публикува на официалната електронна страница на 

Окръжен съд – Ямбол. 
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 Копие от настоящата заповед да се изпрати за сведение на 

административните ръководители на Районен съд – Ямбол, Районен съд 

– Елхово, Районен съд – Тополовград, Окръжна прокуратура – Ямбол, 

Районна прокуратура – Ямбол, ОЗ „Охрана” – Ямбол, Агенция по 

вписванията – Ямбол. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД 

ЯМБОЛ:_______/п/_________ 

                                 /ВАСИЛ ПЕТКОВ/  

 


